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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА-ГР. ПАЗАРДЖИК 

 
З А П О В Е Д  

№ УД-1278-468-1/02.09.2013 г. 

На основание чл.147, ал.1, т.1 от ППЗНП и във връзка с проект  BG051PO001-

4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“ 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

I. СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА, свързани с валидирането на знания, умения и 

компетентности: 

Приложение 1 Заявление от кандидата;  
Приложение 2 Заявление от работодател;  
Приложение 3 Атестация на кандидат за валидиране за вида и качеството на изпълнение 
на трудовите задачи(при желание на работодателя);  
Приложение 4 Информационна карта за начално интервю;  
Приложение 5 Формуляр на кандидата за валидиране на знания, умения и 
компетентности, придобити чрез неформално и самостоятелно учене  
Приложение 6 Сравнителна таблица за валидиране на компетентности  
Приложение 7 Индивидуален план за валидиране на квалификация  
Приложение 8 Сборна таблица за валидиране на квалификация по професия  
Приложение 9C Декларация за месечен доход  
Приложение 9E Челен лист за месечния доклад  
Приложение 9F Декларация, че лицето НЕ работи по други проекти на ОП  
Приложение 9G Декларация за банкова сметка  
Приложение 9H Приемо-предавателен протокол за приемане на извършена работа  
Приложение 9I Отчетен доклад от физическо лице, член на екипа за организация и 
управление на проекта  
Приложение 10 Доклад от регионалния координатор до ръководителя на проекта за 
констатирани пропуски при извършен мониторинг;  
Приложение 11 Предложение за график за провеждане на изпити в ПГ  
Приложение 12 График за провеждане на изпити в РИО  
Приложение 13 Чек-лист на регионалния координатор за извършване на мониторинг при 
тестване на процеса на валидиране в ПГ  
Приложение 14 План за обучение  
Приложение 15 Програма за обучение  
Приложение 16 Таблица за разпределение на възнагражденията съгласно отработените 
часове  
Приложение 25 Бланка на проекта (Portrait и Landscape формат)  
Приложение 26 Работна карта на консултант начално консултиране 
Приложение 27 Допълнително споразумение между регионален координатор/ директор на 
ПГ и служители съответно на РИО/ПГ, когато са назначени по трудово правоотношение  
Приложение 28 Договор между регионален координатор и представителите на 
партньорите за извършване на начално консултиране  
Приложение 29 Договор между регионален координатор и национален консултант за 
региона, експерт – оценител и счетоводител, когато те не са служители в РИО  
Приложение 30 Договор между директор на ПГ и лица, които не са служители на 
училището  
Приложение 31 Заповед на директор на ПГ за утвърждаване списък на приетите от ПС 
професии и специалности, по които ще се извършва валидиране;  
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Приложение 32 Заповед на директор на ПГ за назначаване на комисия по валидиране  
Приложение 33 Заповед на директор на ПГ за назначаване на комисия по оценяване  
Приложение 34 Заповед на директор на ПГ за назначаване на комисия за провеждане на 
държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация/изпит за 
придобиване на квалификация по част от професия  
Приложение 35 Заявка за консумативи и материали за обезпечаване на изпитите по 
теория и практика от регионален координатор до ръководителя на проекта  
Приложение 36 Заявка за консумативи и материали за обезпечаване на изпитите по 
теория и практика от директор на ПГ до регионалния координатор  
Приложение 37 Заявка за консумативи и материали за обезпечаване на изпитите по 
теория и практика до директор на ПГ 
 

 Настоящата заповед да се сведе до знанието на комисията за валидиране, 

определена със Заповед № УД-1278-468/02.09.2013 г. за изпълнение. 

 Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ПДУПД. 

 

        ДИРЕКТОР: (п) 

       /инж.Петя Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерството на образованието и науката и не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз. 

 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


